
PLAGUES

AMPOSTA La detecció d'un pri-
mer focus de 'Xylella fastidiosa', la
plaga coneguda com l'èbola de l'oli-
vera, a la península Ibèrica ha po-
sat en guàrdia les administracions i
els pagesos. La consellera d'Agricul-
tura, Meritxell Serret, ha anunciat
que el seu departament ha redo-
blat els esforços de control i els re-
queriments de seguretat sanitària,
conjuntament amb el sector agrari,
després que es donés a conèixer

l'existència de la bactèria en un
camp d’ametllers a la província d'A-
lacant, fa dos setmanes. La 'Xylella
fastidiosa', contra la qual encara no
existeix remei, pot arribar a matar
els arbres afectats, oliveres, amet-
llers o vinya principalment, però
també té incidència sobre els cítrics
o flors i plantes ornamentals. Pro-
cedent d’Amèrica, el 2010 es va de-
tectar al sud d'Itàlia i posteriorment
a les Illes Balears.

EL FUTUR DEL DELTA

El Parlament de Catalunya va
aprovar una proposta de resolu-
ció, en la mateixa línia que ja es
va posar damunt de la taula i va
ser aprovada al Congrés dels Di-
putats i al Senat, per instar els go-
verns i institucions competents a
realitzar actuacions científiques,
legislatives i jurídiques per a mobi-
litzar els sediments retinguts als
embassaments de la conca de l'E-
bre, especialment als de Mequi-
nensa i Riba-roja d'Ebre. El text
l’impulsa la Campanya pels Sedi-
ments, que a principis de juny va
comparèixer davant la Comissió
de Medi Ambient del Parlament
per abordar la problemàtica que
amenaça el delta de l’Ebre davant
la regressió i la subsidència i

davant la falta de sediments per
compensar aquestes dinàmiques
imparables, en el cas de la
regressió fruit sobretot del canvi
climàtic.

ABSTENCIÓ DEL PP La propos-
ta fa referència a l’elaboració d’un
pla integral de sediments per a to-
ta la conca i a la revisió de les
comportes de fons dels pantans i
de la normativa que es regula.
Tots els partits van donar suport
al gros de la proposta, excepte el
PP, que s’hi va abstenir. Ciuta-
dans, per la seua banda, es va
abstenir en relació amb el punt en
què s’insta la Generalitat a denun-
ciar la CHE si aquesta no s’avé a
inspeccionar aquells mecanismes
de fons en el cas dels pantans
catalans.  

MEDI AMBIENT

El Departament d’Agricultura,
a través de la Direcció General
d’Ecosistemes Forestals i Gestió
del Medi, aportarà 30.000 € per
al foment de l’activitat agrofores-
tal dins de les línies del Pla d’Ac-
ció de la Reserva de Biosfera de
les Terres de l’Ebre.  

Segons l’acord de col·labora-
ció, el Departament d’Agricultura
encomana al Consorci de Políti-
ques Ambientals de les Terres de
l’Ebre (COPATE), que és l’ens
gestor de la Reserva, l’elabora-
ció i implementació d’una estra-
tègia forestal de la reserva. La
superfície forestal de la reserva
supera les 150.000 hectàrees,
de les quals aproximadament un
50% són de propietat pública,
majoritàriament d’ens locals. 
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PLAGUES La Generalitat i la CHE acorden aillar la zona del riu amb una barrera física per evitar-ne la propagació

Alerta roja. El risc que el caragol
maçana remuntés el riu fins a l’as-
sut de Xerta i es puga propagar amb
una certa facilitat a tot el delta a tra-
vés dels dos canals principals de reg
és avui més consistent, després que
el departament d’Agricultura de la
Generalitat haja detectat un focus
del gasteròpode a Miravet (algun
centenar de postes i alguns exem-
plars adults en 200 metres del mar-
ge esquerre del riu), més amunt de
l’assut. El govern ha ampliat la zona
oficialment afectada per la plaga,
que fins ara es concentrava a l’hemi-
delta esquerre però també incloïa
una petita part del dret, fins a Mira-
vet i Ginestar, a la Ribera d’Ebre, i
ha acordat amb la CHE posar una
barrera física al riu per aïllar aquesta
zona, que s’haurà de vigilar durant
els propers anys. Aquesta setmana,
tècnics de l’empresa pública Fores-
tal Catalana, adscrita a Agricultura,

ja van portar el material a la zona i
en pocs dies podria instal·lar-s’hi una
mena de tancat (una estructura que
sostindrà una malla molt atapeïda
per evitar la dispersió de postes)
que permetrà continuar fent pros-
peccions amb garanties que aques-

tes siguen més eficients i que el ca-
ragol no s’escamparà encara més
riu amunt i avall. Fins ara la seua
presència es reduïa al tram entre la
desembocadura i Amposta i, pun-
tualment, fins a Tortosa, on hi ha un
punt de control d’embarcacions per

evitar la propagació. En qualsevol
cas, la falta de coordinació i la inde-
finició de competències entre les di-
ferents administracions competents
al tram final de l'Ebre no ajuda a es-
molar la lluita contra el gasteròpode
al riu. En aquest sentit, la Generali-

tat ha fet una crida a l’Estat perquè
prioritze aquesta lluita. L’Estat va
arribar a anunciar una barrera elec-
trificada a Amposta per barrar el pas
riu amunt al caragol, però no se n’ha
tornat a parlar.

ESQUER O SABOTATGE Malgrat
els controls sobre la maquinària (tot
just enguany el Govern català havia
prioritzat aquest vessant al Delta) i
sobre les embarcacions, la principal
hipòtesi arran de la detecció del ca-
ragol a Miravet és que haja pogut
arribar-hi per l’ús que en fan, com a
esquer, alguns pescadors desinfor-
mats, o directament per un sabotat-
ge. “Ha pujat en cotxe”, afirmava a
l’Agència Catalana de Notícies el
responsable de l’arròs d’Unió de Pa-
gesos, Dani Forcadell, que afegia:
"És la pitjor notícia possible per al
delta de l'Ebre des de fa molts anys".
En fa tres ja es va detectar un focus
prop d’aquesta zona, però es va con-
siderar un cas puntual ben resolt. 

Zona de Miravet on es van trobar les postes i alguns caragols. / NÚRIA CARO
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MEDI AMBIENT

Acuamed va arribar a plantejar-se
donar per acabada la descontami-
nació del pantà de Flix, i deixar
120.000 tones de llots contaminats
al fons de l’embassament. Es tracta
de l’últim episodi de la trama de co-
rrupció dins la societat estatal Acua-
med, que ha esquitxat desenes d’o-
bres arreu de l’Estat, i que ha des-
vetllat el diari El Mundo.

Segons aquesta publicació, una
punxada telefònica de la Unitat Cen-
tral Operativa de la Guàrdia Civil
hauria revelat que una conversa en-
tre el llavors director d’obra, Pablo
Martín i Alberto Quejido, del Centre
d’Investigacions Energètiques, Me-
diambientals, i Tecnològiques (CIE-
MAT), s’estaria planejant deixar
inacabada l’obra en la seua última
fase. 

La intervenció consistiria a sepul-
tar els fangs situats a la zona més
profunda de l’embassament -que
són els més difícils de sostreure-
amb una capa de grava d’uns 65
centímetres i també amb una capa

geotèxtil semblant a una malla. L’ob-
jectiu no era altre que el d’estalviar
costos de l’obra -pressumptament
per desviar fons- i confinar aquests
llots perquè, en principi, no  se’ls en-
dugués el cabal. Entre els materials
continguts en aquests llots hi ha

mercuri, organoclorats, DDTs, hexa-
clorobenzè o percloretilè. 

Aquesta conversa hauria tingut
lloc el dia 5 de desembre del 2015 i,
només una setmana després, el dia
11, Acuamed va fer públic que ja ha-
via finalitzat tota l’extracció dels llots

contaminats de l’obra i el seu tracta-
ment posterior, tot i que alguns in-
formes del CIEMAT advertien que
encara quedava una quantitat im-
portant al fons del riu.

Pocs dies després -ja a principis
del 2016- es va destapar la trama

de corrupció dins l’empresa Acua-
med, que va acabar amb una quin-
zena de detinguts, entre ells el di-
rector general de la companyia i
també Pablo Martín, director d’o-
bres a Catalunya i el País Valencià.

NOVA ADJUDICACIÓ Acuamed i
l’emprsea adjudicatària de les
obres, FCC, van començar el des-
mantellament de les instal·lacions
de la descontamianció tot i que en-
cara no havia finalitzat l’extracció
dels llots contaminats. Amb la nova
direcció dins Acuamed s’han efec-
tuat estudis independents que han
certificat l’existència d’aquestes
120.000 tones de llots contaminats,
i s’ha fet palesa la voluntat de re-
prendre i finalitzar l’obra tal com es-
tava previst en el projecte inicial.

En les properes setmanes està
previst que Acuamed doni a conèixer
la nova empresa adjudicatària que
es farà càrrec del final de l’obra -des-
prés que FCC hi haja renunciat- i as-
sumeixi els últims treballs de la des-
contaminació, que s’hauria de donar
per acabada durant l’any vinent. 

La descontaminació del pantà de Flix s’hauria de reprendre en pocs mesos amb una nova adjudicatària. / ACN

MUNICIPAL

Rasquera té l’únic alcalde de
Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència de tota Catalunya.
Josep González va ser investit el
passat dissabte com a nou batlle
en compliment del pacte de go-
vern amb Convergència i Unió, i re-
lleva Àngels Llombart per fer-se
càrrec de l’alcaldia durant els dos
últims anys de legislatura.

González va assegurar que ser al-
calde de Rasquera és “el màxim pri-
vilegi” i ha estès la mà al grup de l’o-
posició, Esquerra Republicana.

“Si veig que no estic a l’alçada
del càrrec, deixaré les meves res-
ponsabilitats i no m'aferraré a la
cadira”, va subratllar. El nou alcal-
de ha explicat que el context per

governar “és difícil”, per l’elevat
deute que arrossega el consistori
des de fa anys i que ha definit com
“una gran pedra que no deixa

avançar Rasquera”.
A la presa de possessió hi va as-

sistir Uriel Bertrán com a repre-
sentant de l’executiva nacional de
Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència. Bertran ha subtratllat
que, amb la presa de possessió de
González, el partit té “les matei-
xes alcaldies que el PP a Cata-
lunya i una més que Ciutadans” i
aquest fet “demostra que la for-
mació està arrelada al país”. A
més de Rasquera, Solidaritat tam-
bé té regidors als municipis de Flix
-a l’equip de govern- i a Sant Car-
les de la Ràpita.

D’altra banda, Bertran ha afegit
que “a mesura que vaja avan-
çant el panorama polític, Solida-
ritat Catalana anirà agafant
importància”.

La presentació del nou cartell, durant aquest cap de setmana. / CEDIDA

GANDESA
La 30a edició de la Festa del Vi

de Gandesa ja té cartell. Ha estat
presentat aquest passat dissab-
te durant la celebració de l’Eclip-
si de Garnatxa Blanca a la Pobla

de Massaluca, en un acte que fu-
siona la degustació de vins dels
cellers de la DO Terra Alta, amb
elaboracions gastronòmiques
dels principals restaurants de la
comarca.  

LA IMATGE
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Membres de la Campanya pels Sediments es van reunir este dimecres amb diferents diputats del Congrés per 

presentar –los la proposició no de llei que planteja la realització d'un Projecte pilot de transferència controlada de 

sediments des de l'embassament de Riba-Roja de l'Ebre fins a la desembocadura del Delta de l'Ebre. 

Entre els membres de la Campanya pels Sediments  hi havia representants de SEO/BirdLife, la Plataforma en 

Defensa de l’Ebre, Ecologistes en Acció i la Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l’Ebre. Pel que fa als diputats, 

hi van asissitir Pedro Arrojo i Jaume Moya (Podemos), Xavier Eritja (ERC), Marc Lamua Estanyol i Joan Ruiz 

Carbonell (PSOE), Ferran Bel (PDeCAT) i Jose Luis Martinez (Ciudadanos). 

 

Segons explica la Campanya pels Sediments en una nota de premsa els diputats “van agrair la profunditat de les 

propostes presentades” i es van comprometre a treballar per mirar d'arribar a un consens i presentar algunes de les 

propostes conjuntament, especialment en aquells punts que fan referència a la creació, abans de l’1 de juliol de 2017 

d’una comissió política i tècnica per treballar el tema dels sediments en el marc d'un Pla de Gestió Integral dels 

sediments de la Conca de l'Ebre i instar al govern espanyol i a la CHE al fet que, com a qüestió urgent encarguen una 

inspecció independent de les preses de Mequinensa, Riba-roja d'Ebre i Flix, per a ser realitzada durant el 2017. 

A banda d’aquests punts, la Campanya pels Sediments també demana a les institucions competents revisar, abans 

que acabi el 2017 l'impacte ambiental de les preses sobre ecosistemes com el Delta de l’Ebre  i també insta les 

institucions competents a impulsar, abans que acabi el 2017, l'inici dels expedients de revisió de les concessions de 

http://www.aguaita.cat/noticia/8954/campanya/pels/sediments/cerca/aliances/al/congr/dels/diputats
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les centrals hidroelèctriques situades a Mequinensa, Riba-roja i Flix, imposant els necessaris condicionants 

ambientals a la gestió de l'aprofitament de els recursos hidrològics. 

Així mateix, els diputats  van proposar la possibilitat de fer una esmena als pressupostos que tindria l’objectiu de 

contemplar una partida pressupostaria per fer un estudi de l'estat de les comportes de fons de les preses de 

Mequinensa i Riba-Roja. 

Per altra banda, els membres dels diferents partits van assenyalar la importància de procurar establir contactes amb 

la Ministra de Medi Ambient per tal d'introduir esta problemàtica que afecta a tota la Conca de l'Ebre i a tota la Mar de 

l'Ebre. 

Des de la Campanya pels sediments valoren positivament la trobada i destaquem que el canvi de model per gestionar 

els sediments “no seria responsabilitat d'un únic grup polític sinó de tots, i de tota la societat”. 
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PORTADA
AIGUA

El portaveu de la Plataforma en
Defensa de l’Ebre (PDE) ha
acusat el govern català de voler
aprofitar el pacte de Rialb per
començar, de manera subtil, el
transvasament a l’àrea metro-
politana Barcelona. Durant una
entrevista a Canal 21 Ebre, Ma-
nolo Tomàs va afirmar que la
PDE s’oposarà a qualsevol pro-
jecte que vulga transferir més
aigua fora de la conca de l’E-
bre. De fet, Tomàs va afirmar
que el moviment social no ce-
dirà a les pressions del govern,
que ha refermat que el pacte
de Rialb és un “projecte de
país”. “Pel país el que faci falta,
però amb l’aigua no”, va re-
marcar Tomàs.
En la mateixa línia, Tomàs va
afirmar que a la PDE no li pre-
ocupa perdre suport polític per
aquesta qüestió, ja que en al-
tres ocasions les aliances del
moviment antitransvasament
també s’han vist afectades per
la conjuntura política. El pacte
de Rialb preveu portar aigua
del canal Segarra-Garrigues a
30 municipis de la Segarra,
l’Urgell, la Conca de Barberà i
l’Anoia. Però hi ha quatre mu-
nicipis que també formen part
de les conques internes de Ca-
talunya. El portaveu de la PDE
va explicar que hi ha hagut in-
tents de negociació amb el go-
vern, però Tomàs va recriminar
a la Generalitat que sempre
sorgeix alguna prioritat de país
que passa per davant de les Te-
rres de l’Ebre.

Sediments al Parlament
En aquest context, la Cam-
panya pels Sediments va tornar

al Parlament per alertar que el
97% dels sediments que trans-
porta l'Ebre queden atrapats
als embassaments de Riba-
roja, Mequinensa i Flix i això
provocarà, a la llarga, la regres-
sió del Delta. Per això exigeixen
a les administracions un pla de
gestió dels sediments que obli-
gui les elèctriques a complir la
normativa de neteja dels pan-
tans, que segons la campanya,
s'està incomplint. A més, els
sediments provoquen que els
embassaments perdin capaci-
tat, a un ritme de 5.000 hectò-
metres cúbics cada 50 anys. Pel
portaveu de la Campanya pels
Sediments, Josep Bertomeu, la
seva retenció és una “irrespon-
sabilitat”.
Precisament, l’aigua i els sedi-
ments van centrar la VII Pira-
guada Popular de la PDE.  El
passat 18 de juny, una comitiva
va sortir des de Xerta per aca-

bar a Tortosa on va tenir lloc
l’acte més reivindicatiu. Davant
del nus antitransvasament, els
assistents van llençar arena al
riu que va simbolitzar els sedi-
ments. Sota el  lema “Més
aigua, més sediments” els anti-
transvasament van vincular la
necessitat que a més d’aigua
cal que pel riu també baixin se-
diments per evitar la constant
regressió que pateix el Delta
del l’Ebre.
La portaveu de la PDE, Mireia
Palos, també va explicar que el
cabal està tant malament que
l’Institut per al Desenvolupa-
ment de les Comarques de l’E-
bre (IDECE) havia recomanat
no usar embarcacions de motor
durant la piraguada pel risc a
quedar-se estancats.

Cabal “dramàtic”
De fet, el baix cabal de l'Ebre
ha fet que la presència d'algues

s'hagi incrementat dificultant
també la navegabilitat. L'any
passat, l’IDECE va adquirir una
embarcació que permet tallar i
recollir les algues d'una vegada
però enguany el baix cabal que
té el riu, de només 90 metres
cúbics per segon, fa inviable
que pugui arribar a tots els ra-
cons. És per això que la Gene-
ralitat ha decidit doblar
esforços i tornar a recuperar la
màquina per segar algues que
s'utilitzava abans. El delegat
del Govern a les Terres de l'E-
bre, Xavier Pallarès, va qualifi-
car de “dramàtica” la situació
que està vivint el tram baix de
l'Ebre amb xifres de cabal sota
mínims.  

C. Bonet / G. Moreno
TORTOSA

Acte reivindicatiu de la PDE davant la pintada del nus antitransvasament a Tortosa.  // FOTO: M.C.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

La PDE no cedirà a les pressions
Manolo Tomàs ha deixat clar que pel país

faran el que faci falta, però amb l’aigua no
El tram final de l’Ebre viu una situació

“dramàtica” amb un cabal sota mínims

Puigdemont
inaugura la
nova planta
d’ozó del CAT

El president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, va
inaugurar la nova planta
d’ozó que el Consorci d’Ai-
gües de Tarragona (CAT) ha
construït a les instal·lacions
de l’Ampolla. La planta
substitueix el clor per l’ozó
en el procés de potabilitza-
ció de l’aigua, un compo-
nent amb una major
capacitat de desinfecció. En
el seu parlament, Puigde-
mont va recordar l'origen de
CAT, nascut per abastir d'ai-
gua de l'Ebre el Camp de Ta-
rragona, i de com “de la
necessitat extrema” n'ha fet
“avantguarda” sense renun-
ciar a les exigències. El pre-
sident va destacar la
captació “responsable” que
fa el CAT d'un recurs essen-
cial com és l'aigua, i del qual
en fa un tractament respon-
sable i amb totes les garan-
ties. El president també va
destacar que aquest tracta-
ment de l'aigua ho fa gent
que, en un moment deter-
minat, no tenia les necessi-
tats cobertes. “Això diu molt
del territori i de la gent que
ho ha liderat”, va assegurar,
tot destacant la creació
d'una planta “modèlica”. La
planta d'ozó és la primera
del país que substitueix el
clor en el procés de potabi-
lització i que a més de millo-
rar la qualitat de l'aigua,
suposa un estalvi econòmic
de fins a 200.000 euros
anuals.  
Per la seva part, el president
del CAT, Albert Abelló, va
afirmar que l’objectiu és ga-
rantir un bon subministra-
ment de l’aigua i alhora
reduir el cost del seu tracta-
ment. Abelló també va re-
cordar que el 80% dels
ciutadans del Camp de Ta-
rragona i les Terres de l’Ebre
reben aigua del CAT.
La nova planta d’ozó ha cos-
tat 4’8 milions d’euros i des
fa un mes està en fase de
proves. Segons el director
gerent del CAT, Xavier Pujol,
la previsió del CAT és que
estigui totalment operativa
en dos mesos.  Pujol va de-
tallar que amb l’ozó s’acon-
segueixen més garanties
sanitàries en el procés de
tractament però en el mo-
ment de passar l’aigua a la
xarxa de distribució caldrà
mantenir una mínima quan-
titat de clor per complir amb
els criteris sanitaris. C.B.

L’AMPOLLA


